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KOMMUNAL / STATLIG INFORMASJON
PÅRØRENDEMØTE PÅ LIERNE HELSETUN
Vi inviterer til pårørendemøte torsdag 18. oktober 2018 kl 19.00.
Sted: Kapellet. Servering av kaffe og kaker. Vel møtt!
Omsorgsetaten, Lierne Helsetun

ENDREDE ÅPNINGSTIDER PÅ NAV LIERNE
Fra 15. oktober 2018 blir det endrede åpningstider på NAV Lierne.
Åpningstidene blir som følgende:
Mandag – onsdag – fredag åpent kl. 9-15
Tirsdag og torsdag stengt (åpent kun for avtalte møter/ samtaler)

HUSK SØKNADSFRIST PÅ LEDIGE STILLINGER
Rekruttering ansatte HUNT 4
Søknadsfrist 23. oktober 2018
88% fast stilling som miljøterapeut ved Steinhagan Bofellesskap
Søknadsfrist 14. oktober 2018

LIERNE KOMMUNE PÅ FACEBOOK
Li-Nytt:Manusstopp tirsdager kl 12:00 - på nett tirsdag ettermiddag - utgis onsdager
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Livredningskurs ved Lierne folkebad – Nordli og Sørli
Badevakter, ansatte i skoler, barnehager, idrettslag og de i omsorgsetaten som skal
ha med elever, barn og brukere i bassengene inviteres herved.
Livredning i vann - livredningsprøve – hjerte / lungeredning.
Kommunens faste vakter / vikarer må delta.
Det er satt av 2 grupper, slik at flere skal kunne gjennomføre kurset.
Stortangen skole, mandag 15.10.2018
Sørli skole,
onsdag 17.10.2018

kl 16.00-20.00
kl 16.00-20.00

Ca 2 t teori og ca 2 t praktiske øvelser i basseng
Har man hatt tilsvarende kurs de siste 5 årene- så kan man bli med på kun den praktiske
delen av kurset. (Kursbevis må fremlegges for kursholderne.
Dersom det er noen som skal være badevakt/svømmeinstruktør/lærer som ikke har
anledning på Sørli-dagen, men kan på Nordli-dagen, så kan man ta kurset i Nordli og Wicki
ettergodkjenner deg i Sørli ved et senere tidspunkt.
Kursledere:
Wicki B.Hansen, NLS instruktør
Monica M. Lebano-Bergli., DHLR-HLR instruktør
Påmelding til kulturkontoret innen fredag 12. oktober kl 12.00
Patrik Lundgren, tlf. 74 34 34 74
patrik.lundgren@lierne.kommune.no
Inger Karine Aagård, tlf. 74 34 34 73 / 95 02 93 32
inger.karine.aagard@lierne.kommune.no

PÅ GRUNN AV LITE BEMANNING/SYKDOM
klarer vi ikke å holde Brukt`n åpen som planlagt. Er det stengt og du vil se inn, ring 74
34 34 26, så skal vi prøve å hjelpe.
Brukt`n
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TUR TIL NAMSSKOGAN FAMILIEPARK
Det settes opp buss til Namsskogan familiepark og Rovdyrsenter siste dagen i
høstferien.
Elever som går på barne- og ungdomsskolene i Lierne inviteres til å bli med.
De som melder seg på først, får plass.
Ingen egenandel. Ta med matpakke og drikke.
Avgang fra kommunehuset kl 09.00 fredag 12. oktober. Vi regner med å være tilbake
ca kl 16.00.
Påmelding til Arnfinn Monsen telefon 97578281/74343452.
Lierne nasjonalparksenter / Flyktingetjenesten i Lierne / Besøkssenter rovdyr Namsskogan

KIRKE
GUDSTJENESTE I LIERNE
Søndag 14. oktober:

Familiegudstjeneste i Nordli Kirke kl 11.00 ved
Sokneprest Martin Ottosson og trosopplærer
Anne Berit Sundvik. Utdeling av 4- og 6- årsbok.
Dåp. Kirkekaffe

LAG OG FORENINGER
BASAR - SØRLI HELSELAG ARRANGERER BASAR PÅ
SØRLI SAMFUNNSHUS
lørdag 20. oktober kl. 13.00-16.00. I den forbindelse ønsker vi bidrag til
tombolagevinster (de kan leveres på aktivitetssentret i Mebygda eller i esker som er
satt ut på butikkene, på forhånd takk!)
Det blir tombola (med bl.a. bastutørka flesk), åresalg og loddsalg . (loddbøkene ligger
på butikkene i Sørli til og med fredag 19. oktober.).
Salg av kaffe / saft. Underholdning av elever fra kulturskolen.
Sørli Helselag

TRAFIKKDAG
Et tiltak gjennom Folkehelseprosjektet og Nordli pensjonistlag. Åpen dag for alle
torsdag 11. oktober kl 16.30 – 19.00 på Frivilligsentralen.
Tema: Trafikk, refleks, bli sett i høstmørket – dette gjelder oss alle, barn, unge og
eldre, både gående, syklende og kjørende. Eva W. Kveli og Håpnes fra Grong
lensmannskontor deltar. Gratis servering, brødskive og litt til (kaffe, te saft).
Ønsker alle velkommen til en trivelig og nyttig stund. Sammen kan vi hjelpe hverandre
til å bruke refleks og bli sett i mørket. Det kan redde liv.
Styret / Folkehelseprosjektet
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Tur/dugnadsgruppe mandag 15. oktober:
Vi drar til fangstanlegget ved Sandmo (Skjelbred).
Oppmøte ved Frivilligsentralen kl. 11.15
Følg med på Facebook/Lierne Frivilligsentral framover for å se turmål/dagens dugnad,
eller møt opp ved Frivilligsentralen. Det går også å ta en telefon for å høre om det blir
tur. Tlf nr: 46 84 39 89
Ta gjerne med ryddesag om du har. Klær etter vær og egen mat.

Småbarnstreff på Frivilligsentralen tirsdag 16. oktober kl.09.30. Kaffe og vaffel.
Møteplass Tunnsjøen på møterommet ved kjøkkenet (på samf. huset)
tirsdag 30. okt kl. 10.00 – 14.00.

SALG AV UTLEIEBOLIG PÅ JULE
Utleiebolig i boligfeltet på Jule vurderes solgt. Utleieboligen består av 4 leiligheter,
hver på 85 m2. Det er 3 soverom i 2. etg og 2 soverom i 1 etg. Garasje med 3 plasser
tilhører også boligen. I 2017 ble det innlagt fiberbredbånd i alle leiligheter. Boligene
ble malt i 2017. Det er lån i Sparebanken 1 og Husbanken som vil kunne overtas.
I dag er 3 av leilighetene utleidd og en som selv vil bo i en av leilighetene vil kunne ha
leieinntekter fra de øvrige leiligheter.
Dersom det er ønskelig, kan vi få utarbeidd verditakst for boligene.
Spørsmål vil kunne rettes til styrets leder Robert Gåsbakk, tlf. 916 48 784.
Vi ønsker interesserte melder seg snarest og senest 25.10.2018.
Styret i Lierne Boligutleie A/S

BINGO
på Sørli samfunnshus søndag 14. oktober 2018 kl 19.00.
Vanlige premier. Kaffesalg. Vi ønsker alle hjertelig velkommen!
Styret i Sørli samfunnshus

NORDLI PENSJONISTLAG HAR ÅPENT PÅ
FRIVILLIGSENTRALEN
den siste torsdagen i hver måned fra kl 11.00 – 14.00.
Det vil bli servert varm lunsj og noe til kaffen. Pris kr 50. Denne måned blir det
torsdag 25. oktober. Åpent for alle. Hjertelig velkommen!
Styret

MØTER I LIERNE
Sørli: Husmøte i Auneveien 87, torsdag 18. oktober kl. 18.00
Nordli: Nordli menighetshus fredag 19. oktober kl. 18.00
Hans Bergane taler og synger
Det blir også møte i Pingstkyrkan i Gäddede lørdag 20. oktober kl. 18.00.
Varmt velkommen!
www.misarepta.no

Lierne skal være en kommune der folk trives og vil bo

side 5

DIVERSE
HEISANN HOPPSANN!!
Hi vørri dåle på å informer på ke som skje isjå FjellsaXa
nå når Ida e ut i permisjon.
Det e a Brita Persson som e på FjellsaXa nå, å e ganske fleksibel på dag å
tid, dåkk kan ring å book tid fer kløpp å færg kvar dag (mandag-lørdag)
Ring eller send en SMS på 41671351 å bestæll tid.

Mè e gammel nå bådde Kvemovein å i,
men komun hi så alt ferr dåle økonomi
tè å pass på åss, å je oss gått stæll.
(Æt meig jælpe snart itt dè hæll).
Men vein kunna vørti næstan som ny,
vest dè har føntis vedlikehåll å tilby.
I Sandviken e vein så fin,
så kensji fleir fløtt dit mè ti`n.
Ja dæm kan kåmmå i frå Kvemoa å,
dè mein en Pe-Torsa e itt my å gle se på.
Så berre dè kan vårrå go grunn,
tè å reparer vein som e kjørd sunn.

Mary
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